
A GOMEZ.HU VÁSÁRLÓI 
FIÓK MEGSZÜNTETÉSE  

 

A Gomez adatai  
GOMEZ S.A.  
Ügyfélszolgálati iroda  
Diamentowa 9  
UZLET@GOMEZ.HU  
62-002 Suchy Las  
Lengyelország 

Ügyfél adatai (* - kötelező adatok) 
 

Vezeték- és keresztnév* 

 

Jegyzőkönyv dátuma 
 
 
 

_____________________ 

 
Lakcím* 

 
A vásárlói fiókhoz tartozó  
email-cím* 

 
E-mail cím (opcionális) 

 
Telefon (opcionális) 

 
A felhasználói fiók törlése 

 
Alulírott kijelentem, hogy a gomez.hu webáruházhoz tartozó vásárlói fiókomat ezúton törlöm. 

 
A megszüntetés oka  
(opcionális): 

 
 
 

A Gomez fontos információi: 

 
Tisztelt vásárlónk!  
Emlékeztetjük, hogy a gomez.hu webáruházhoz tartozó vásárlói fiók megszüntetésével a fiókhoz rendelt összes adat elveszik, amelynek 
következményeképp az ehhez rendelt szolgáltatások és funkciók sem lesznek elérhetők. (pld. a gomez.hu-hoz tartozó Gomez Club Program 
keretében elérhető kedvezmények). 

 
Ne feledje, hogy az ügyfélfiók törlésével nem csak a Gomez Club Programban való részvétel lehetőségéről mond le, hanem olyan egyéb Gomez 
programokról és akciókról is lemond, amely ügyfélfiókhoz vannak kötve (az adott program / akció szabályzatában foglaltak szerint). A Gomez Klub 
Programban való részvételről történő lemondással a Gomez Klub Programban elérhető kedvezmények és az ahhoz tartozó adatok is törlődnek. 

 
 

 

Az ügyfél aláírása 
 

 
Amennyiben a felhasználói fiók törlését kezdeményezed, Gomez a személyes adataid az továbbítja az Adminisztrátor irányába.  

 
A személyes adatok adminisztrátora:  

       GOMEZ Részvénytársaság  
       Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznan, Lengyelország/Poland  
       KRS 0000934369 (Országos Bírósági Nyilvántartás cégjegyzéke) | VAT PL9721248769 | szám REGON 302694351 nyilvántartási akták helye:  
       Poznańi Kerületi Bíróság - Nowe Miasto és Wilda, Poznań, VIII Gazdasági osztály - Országos Bírósági Nyilvántartás, alaptőke 100 000 PLN, teljes egészében befizetve 
 

Milyen személyes adatok szükségesek a Vásárlói Fiók törléséhez?  
• vezeték- és keresztnév (kötelező)  
• levelezési cím (kötelező)  
• a felhasználói fiókhoz rendelt e-mail cím (kötelező)  
A fent "kötelező"-ként megjelölt személyes adatok megadása önkéntes, ugyanakkor az ezen adatok hiány megakadályozza a vásárlói fiók törlésének elfogadását és 

végrehajtását. Az "opcionális"-ként megjelölt kiegészítő adatok hiánya miatt nem lehetséges olyan további opciók használata, amelyekhez ezek az adatok szükségesek (pl. a 

telefonszám meg nem adása kizárja a lehetőséget, hogy ezen a módon történjen a kapcsolatfelvétel a felhasználói fiók megszüntetésével kapcsolatosan). 

 
 

Önnek joga van hozzáférni az adatokhoz, javítani vagy törölni azokat, joga van korlátozni az adatfeldolgozást, a direkt marketinghez történő adattovábbítást (beleértve a 

profilalkotást), joga van visszavonni az adatfeldolgozáshoz, illetve adatátvitelhez való hozzájárulást, illetve jogában áll a felügyeleti szervek irányába panaszt benyújtani. A 

Vásárlói Fiók törléséről és a személyes adatok és jogosultságok Gomez általi feldolgozásáról szóló részletes információkat a gomez.hu honlapon közzétett Szabályzat és 

Adatvédelmi Irányelvek tartalmazzák. 


